Beleidsplan 2017 - 2019
(vastgesteld op bestuursvergadering van 15 december 2016)

Inleiding
Van 27 december 2008 tot 17 januari 2009 heeft een groep van negenentwintig personen een World
Servants-project uitgevoerd in Bangalore, India. Dit project bestond er onder meer uit dat onder leiding
van een plaatselijke aannemer een deel van een school werd gebouwd. De school maakt onderdeel
uit van Yuvalok Foundation, een organisatie die zich het lot aantrekt van de kinderen in de
sloppenwijken van Bangalore.
Tijdens het project werd duidelijk, dat de financiering van de activiteiten van Yuvalok Foundation mede
door de kredietcrisis onder druk kwam te staan. Hierdoor was het onzeker geworden of de 1.000
straatkinderen die ze op dat moment met hun acties bereikten, ook in de toekomst konden rekenen op
voeding en onderwijs.
De projectgroep was zo onder de indruk van het goede werk dat door Yuvalok Foundation wordt
gedaan, dat werd besloten om bij terugkomst in Nederland te kijken of en zo ja op welke manier
financiële steun aan Yuvalok Foundation kan worden gegeven. Dit heeft ertoe geleid dat
onderstaande projectgroepleden sinds 16 februari 2009 het bestuur vormen van de stichting
YuvalokChild met als doel geld voor Yuvalok Foundation te genereren.
Voor de looptijd van dit beleidsplan 2017 t/m 2019 willen we ons inspannen om net als in het verleden
jaarlijks minimaal een garantiebedrag van € 16.000,- te doneren. Met dit bedrag kunnen circa honderd
kinderen van voeding en onderwijs worden voorzien. Met opzet is hier het woord ‘minimaal’ gebruikt,
omdat we in de afgelopen jaren telkens in staat bleken om een (veel) groter bedrag naar India over te
maken. Uit welke bronnen we geld voor YuvaLok Foundation willen genereren is in het beleidsplan
aangegeven.
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Doelstelling
In de statuten is het doel van de stichting als volgt omschreven:
1a. Het bieden van mogelijkheden tot voeding van en scholing aan kinderen in Bangalore (India)
danwel het leven van deze kinderen te verbeteren;
1b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ter beschikking stellen van
(geld)middelen aan Yuvalok Foundation te Bangalore (India).
Meer specifiek geformuleerd willen we aan Yuvalok Foundation geld ter beschikking stellen, zodat
deze organisatie haar voedsel- en onderwijsproject in de sloppenwijken van Bangalore (in ieder geval)
voor de circa 1.500 kinderen kan blijven uitvoeren.

YuvaLok Foundation
De organisatie bestaat inmiddels 20 jaar. In die periode heeft YuvaLok in de miljoenenstad Bangalore
een aantal scholen en schooltjes opgericht voor de allerarmsten; de sloppenwijkkinderen. Naast het
onderwijs krijgen de kinderen ook elke dag twee voedzame maaltijden. Op die manier worden de
ouders gestimuleerd om hun kinderen naar school te sturen en ze niet de kost te laten verdienen door
te gaan bedelen of zwaar werk te doen. Inmiddels (stand 2016) gaan er zo’n 1.500 kinderen naar
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school. YuvaLok Foundation werd onlangs verplicht om net als alle andere NGO’s in India de zgn.
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FCRA-registratie bij de overheid aan te vragen. Deze registratie is inmiddels verkregen. Dit betekent
dat ze voor 5 jaar de mogelijkheid blijven houden om geld uit het buitenland te ontvangen. Dit goede
nieuws heeft uiteraard ook effect voor YuvalokChild. Ons bestaansrecht ontlenen we immers aan het
doneren van geld aan YuvaLok Foundation. Onze belangrijkste contactpersonen in India zijn:
- Sam Rajshekhar, executive director (oprichter van YuvaLok Foundation);
- Shobha Louis, programme director

Werkwijze
De stichting mikt op twee categoriën om haar doel te bereiken: privé-personen en sponsoren
(bedrijven/instellingen en fondsen).
1. Privé-personen
De personen die net als wij mee zijn geweest met het World Servants-project in Bangalore, vormden
aanvankelijk de eerste kring rond de stichting, omdat ze de oprichting mede hebben gestimuleerd en
zich als eersten achter de doelstelling van de stichting hebben geschaard. We beschouwen hen als de
ambassadeurs van YuvalokChild en een aantal van hen is ook nog steeds donateur. Maar in de loop
van de tijd zijn er van deze groep ook die geen donateur meer zijn omdat ze bijvoorbeeld een ander
goed doel hebben gekozen. Gelukkig zijn er anderen voor in de plaats gekomen, personen die via
onze website of op een andere manier YuvalokChild op het spoor zijn gekomen en regelmatig (soms
grote) bedragen overmaken. We willen daarom ook onze externe communicatie (website,
nieuwsbrieven) veel aandacht blijven geven, zodat nog meer mensen de mogelijkheid krijgen om een
financiële bijdrage te geven.
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Yuvalok betekent: “jongeren van de wereld”
NGO staat voor Niet-Gouvernementele Organisatie; dit is een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich op een
of andere manier richt op het algemeen belang
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FCRA staat voor Foreign Contribution Regulation Act. Een FCRA-registratie is noodzakelijk om toestemming te krijgen om
geld ook van buiten India te mogen ontvangen
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2. Sponsoren
2.1 Bedrijven/instellingen
In het besef dat de kredietcrisis achter ons ligt en de economische situatie in ons land en daarbuiten
weer verbetert, zullen we net als in voorgaande jaren bedrijven en organisaties benaderen om, bij
voorbeeld in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, geld ter beschikking te stellen
aan YuvalokChild. Dit vergt een aanpak die veelal stoelt op persoonlijke contacten en netwerken.
2.2 Fondsen
Er zijn in Nederland vele fondsen en ‘clubs’ met een ideële doelstelling. Het is in de afgelopen jaren
de moeite waard gebleken om uit te zoeken welke daarvan met ons doel in verband kunnen worden
gebracht, zodat we er een verzoek om financiële steun kunnen neerleggen. In de komende jaren
zullen we die werkwijze voortzetten.

Ambassadeurs
De eerder genoemde leden van het World Servants-project zijn nog steeds belangrijk voor het
bereiken van ons doel. Immers, zij kennen de situatie ter plekke en zijn doordrongen van de noodzaak
om hulp te bieden aan het mooie werk dat YuvaLok Foundation er verricht. Ondanks het feit dat het
aantal donateurs onder hen in de loop der jaren is afgenomen, wil het bestuur zich blijven inspannen
om deze groep bij het werk van de stichting te betrekken. Dat zullen we doen door hen gericht te
informeren via de nieuwsbrieven en hen om medewerking te vragen bij (sponsor) acties zoals de
Fairtrade markt.

Samenwerking met Maassluis en Assen
In de loop van 2009 is er een goed contact ontstaan met een World Servantsgroep in Maassluis. Die
heeft in 2008 aan dezelfde school in Bangalore gebouwd als de groep waaruit de stichting
YuvalokChild is ontstaan. Dat heeft er inmiddels toe geleid dat ook via deze groep op gezette tijden
geldbedragen naar de stichting worden overgemaakt. Een mooie samenwerking die de financiële
basis onder het werk van de stichting sterker heeft gemaakt en die we in de komende beleidsperiode
uiteraard graag willen continueren.
Daarnaast is er een intensief contact ontstaan met leden van de GKV in Assen. Een aantal van hen
heeft het werk van YuvaLok Foundation met eigen ogen gezien en/of ter plekke een bijdrage aan het
onderwijs verzorgd. Bij de achterban is door hen voorlichting gegeven en is via collectes en donateurs
geld ingezameld. Ook deze samenwerking zullen we blijven stimuleren.

Garantie- en bufferbedrag
De jaarbegroting van Yuvalok Foundation voor het voeden en onderwijzen van 1500 kinderen
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bedraagt € 250.000,- . Dit betekent € 165 per kind per jaar. Om niet bij voorbaat (te) hoge
verwachtingen te wekken, hebben we als bestuur afgesproken om een gegarandeerde, structurele
bijdrage van € 4000,- per kwartaal naar Yuvalok Foundation over te maken. Dus € 16.000,- op
jaarbasis (= garantiebedrag). Aan Yuvalok Foundation is dat gemeld zodat ze dit bedrag als een vast
inkomen in hun jaarbegroting kunnen opnemen. Met dit bedrag kunnen we circa 100 (16000/165) van
de genoemde 1.500 kinderen voor onze rekening nemen.
Voor onszelf hanteren we als richtlijn dat wanneer onze inkomsten onverhoopt, om welke reden dan
ook, plotseling sterk zouden verminderen of zelfs geheel zouden wegvallen, we telkens nog ongeveer
een jaarbedrag (dus € 16.000,-) als bufferbedrag in kas hebben. Op die manier kunnen we in het
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Bron: www.yuvalok.org , annual report 2014-2015 (gerekend met koers 1€ = 73 rupees)
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slechtste scenario ons garantiebedrag in ieder geval nog een jaar waarmaken en die periode
gebruiken om te proberen nieuwe, aanvullende geldbronnen aan te boren.
Indien we gedurende een jaar meer geld binnen krijgen dan het gegarandeerde bedrag (en dat is tot
nu toe elk jaar gebeurd) dan wordt het meerdere bedrag extra naar YuvaLok Foundation
overgemaakt.

Tenslotte
We zijn als bestuur nog steeds zeer gemotiveerd om het werk van de stichting voort te zetten. Deze
motivatie wordt gevoed door het enthousiasme en de goedgevendheid die we tijdens de eerste jaren
van ons stichtingsbestaan hebben ondervonden. Die motivatie wordt ook gevoed vanuit onze
christelijke levensovertuiging die in het werk van de stichting een prachtige toepassing vindt:
sloppenwijkkinderen uit de uitzichtloosheid van kinderarbeid te halen en perspectief bieden door
middel van de gouden combinatie voeding-onderwijs.
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